
Batec bv

Betonrenovatie

De Geerden 5

5334 LE  Velddriel

Postbus 3080

5203 DB  's-Hertogenbosch

Telefoon  0418 - 63 56 98

Telefax  0418 - 63 59 74

E-mail  info@batec.nl

Internet  www.batec.nl
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 Omschrijving werkzaamheden:

•  Verzorgen van verkeersmaatregelen en omleidingen

•  Verwijderen asfalt en bestratingen

•  Aanbrengen waterdichte membramen en asfalt

•  Uitvoeren van betonreparaties en kitwerk

• Aanbrengen van betonconserveringen

•  Renovatie van houten brugdekken

• Aanbrengen slijtlagen

•  Vernieuwen leuning constructies

•  Metselwerk renovaties

Gemeente Maasdonk

Gemeente Maasdonk

€  124.000,-

juni 2010 t/m augustus 2010

Opdrachtgever:

Directie:

Aanneemsom ca.:

Uitvoering:



Waterdicht membraam 
Van een aantal betonnen bruggen moest met name 

de bovenzijde gerenoveerd worden. Voordat met het 

echte werk kon worden begonnen, werden eerst de 

nodige verkeersmaatregelen genomen. Wegen wer-

den afgesloten en omleidingsroutes uitgezet. 

Daarna werd de oude asfaltlaag verwijderd. Waar 

nodig werd het betonnen rijdek gerepareerd en een 

waterdicht membraam aangebracht. Vervolgens kon 

de asfaltafwerking weer aangebracht worden. Bij de 

aansluitingen met de schampranden werden goten 

gemaakt en zijn gietasfalt stroken aangebracht. 

Deze zorgen voor een waterdichte aansluiting. De 

schampranden zijn gerepareerd en geconserveerd. 

Ook de zijkanten en de onderzijden van de bruggen 

zijn gecontroleerd op betonschades, waar nodig ge-

repareerd en geconserveerd. 

Leuningen
De stalen leuningen van twee bruggen zijn ont-

daan van roest en geconserveerd. Op twee andere 

bruggen zijn nieuwe thermisch verzinkte leuningen 

geplaatst. De oude bestaande leuningen waren 

dusdanig verroest en beschadigd dat vernieuwen 

noodzakelijk was. Het leveren en aanbrengen van 

nieuwe verankeringen en ondersabelingen was on-

derdeel van de opdracht. 
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Slijtlagen op houten bruggen
Op een aantal houten bruggen is een nieuwe slijt-

laag aangebracht. Vooraf werden de bruggen gerei-

nigd met een hogedrukreiniger en zijn een aantal 

rotte en beschadigde houten dekdelen vervangen. 

Bij een aantal bruggen is ook de metselwerkcon-

structie hersteld en het voegwerk vervangen.

Tevreden opdrachtgever
De gemeente Maasdonk is heel tevreden met het 

eindresultaat. Dat komt niet alleen omdat Batec het 

onderhoud goed uitvoerde, maar ook omdat het be-

drijf binnen budget bleef.

Batec komt over de brug

Batec heeft in de gemeente Maasdonk negentien civiele kunstwerken opgeknapt. 

De werkzaamheden werden uitgevoerd aan betonnen en houten bruggen en aan  

diverse gemetselde duikers.

De brug weer klaar voor gebruik.

De nieuwe slijtlaag is aangebracht.

Sloopwerk oude asfaltlaag.


